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ВСТУП 

 

На сучасному етапі інноваційного розвитку суспільство потребує 

фахівців, які мають в своєму арсеналі професійні навички та вміння у кількох 

високотехнологічних сферах. В останні роки у світі динамічно розвивається 

напрям STEM-освіти, в основі якого закладена концепція 

трансдисциплінарного навчання учнів.  

В Україні провідним центром розвитку STEM-освіти є Мала академія 

наук України. Специфіка освітньої діяльності цього сучасного закладу 

позашкільної освіти передбачає впровадження інтегрованих навчальних 

програм передусім у відділеннях технічних та комп’ютерних наук. При цьому 

STEM-підхід до навчання розглядається як комплекс освітніх заходів з 

використанням сучасних засобів програмування, робототехніки, інших 

інструментів та методів досліджень. 

Важливою складовою формування STEM-компетенцій юних 

програмістів є їх участь у інтелектуальних заходах, зокрема у конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт, турнірі юних інформатиків, конкурсах 

інформаційних технологій, науково-практичних конференціях, олімпіаді з 

робототехніки, виставках-конкурсах обласного та всеукраїнського рівнів, у 

міжнародних та всеукраїнських наукових та освітніх проектах. 

Освітній процес у відділенні комп’ютерних наук Волинської обласної 

МАН, до якого входить шість наукових секцій, здійснюється за трьома 

навчально-організаційними рівнями – початковим, основним та вищим. 

Розроблено відповідне програмне забезпечення роботи секцій. 

На вимогу часу у відділенні працює гурток “Основи програмування та 

робототехніки” дослідницько-екcпериментального напряму позашкільної 

освіти. Освітній процес у гуртку передбачає інтегрований курс початкового 

рівня алгоритмізації, програмування та робототехніки, який розроблений для 

учнів 6-8 класів.  
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Пропонований навчальний посібник складається з двох частин.  

У першому розділі розглядаються особливості організації роботи гуртка 

початкового рівня дослідницько-екcпериментального напряму “Основи 

програмування та робототехніки”. Подається навчально-тематичний план, 

змістове наповнення навчальної програми, рекомендована література тощо.  

В основі роботи гуртка використовується принцип “Навчання через дію”, 

розроблений інститутом ЛЕГО Ед’юкейшн (Данія). Саме завдяки такому 

навчанню учні, застосовуючи теоретичні знання, практично реалізовують їх, 

набуваючи STEM-компетентностей. Програмою передбачено застосування 

конструкторів фірми ЛЕГО.  

У другому розділі в доступній формі подається практикум з C++Windows 

Forms в середовищі Visual Studio 2015, в якому викладені принципи 

візуального проектування і подвійного програмування на конкретних 

прикладах: від найпростішої програми введення та виведення текстових 

повідомлень і до MDI-технологій, роботи з діалогами відкриття та збереження 

файлів, а також створення власних зовнішніх класів. Практикум містить сім 

практичних робіт. 

Навчальний посібник рекомендований керівникам гуртків, слухачам 

відділень комп’ютерних наук Малої академії наук України. 
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І. Організація роботи гуртка “Основи програмування та 

робототехніки” дослідницько-експериментального напряму 

 

У всьому світі надзвичайної популярності набуває робототехніка. 

Технічні винаходи у цій галузі все більше вражають людство. Ще у 1997 році 

відомий американський математик, педагог, психолог та програміст Сеймур 

Пайперт зазначав: “Надання дітям можливості програмувати поведінку 

транспортних засобів, роботів, динозаврів та інших конструкцій, що 

самостійно розробляються, створили нову перспективу. Багато з цих дітей, які 

не були дуже зацікавлені графічним програмуванням, цікавились новим 

рішенням. У той же час, багато програмних структур, які в старому контексті 

не були охоплені автоматично, зараз діють як очевидні. Це не означає, що 

конструкції LEGO краще навчають програмуванню, ніж графіці, але ця 

різноманітність дала дітям можливість об’єднати більше концепцій” 11. 

В Україні створюються умови для розвитку цього інноваційного 

технічного напряму. Зокрема, для учнівської молоді, працює ряд, як приватних 

так і державних – центрів, студій, клубів та гуртків, що поєднують 

програмування та робототехніку.  

Система Малої академії наук України найбільш чутлива до глобальних 

змін у освітньому процесі. Перехід від знаннєвого до компетентнісного 

підходу у навчанні обдарованих дітей сприяє активному впровадженню нових 

навчальних програм. Принцип «Знання заради знань» правомірно поступається 

тезі «Знання заради компетенцій».  

Розвиток Stem-компетенцій – тренд сучасних освітніх тенденцій. 

Науковці трактують Stem-компетенції (competencies & skills) як динамічну 

систему знань і умінь, навичок і способу мислення, цінностей і особистісних 

якостей, які визначають здатність до інноваційної діяльності: готовність до 

розв’язання комплексних задач, критичне мислення, креативність, 

організаційні здібності, уміння працювати в команді, емоційний інтелект, 
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оцінювання і прийняття рішень, здатність до ефективної взаємодії, уміння 

домовлятися, когнітивна гнучкість [4; 19]. 

Одним із найперспективніших освітніх напрямів в організації роботи 

відділення комп’ютерних наук є робототехніка та програмування. Для 

реалізації цих вимог два роки поспіль у Волинській обласній МАН працює 

гурток “Основи програмування та робототехніки” дослідницько-

експериментального напряму. Навчальна програма, погоджена на засіданні 

науково-методичної ради Волинського інституту післядипломної освіти 

(протокол від 24.10.2018 року № 4) та затверджена наказом управління освіти, 

науки та молоді Волинської облдержадміністрації від 06.11.2018 № 609. 

Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-

експериментального напряму реалізується в гуртку “Оcнови програмування та 

робототехніки” спрямована на вихованців віком від 10 до 14 років та 

передбачає 1 рік початкового рівня навчання, 144 години на рік, чотири години 

на тиждень. 

Початковий рівень навчання спрямований на ознайомлення слухачів з 

основами алгоритмізації, програмування й робототехніки, проектно-

дослідницької діяльності, широке використання ними елементів дослідницької 

роботи, формування нескладних гіпотез науково-дослідницького характеру та 

перевірку їх при розв‘язуванні практичних завдань з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. Водночас важливим завданням 

початкового навчання у відділенні є виявлення задатків та схильностей, сфери 

потенційної обдарованості дитини, аналіз особистих предметних вподобань 

школярів, їх інтересів до певних видів навчально-дослідницької діяльності, 

закріплення та вдосконалення знань з математики, розвиток алгоритмічного, 

креативного та критичного мислення, творчих здібностей 8, 4.  

Пропонована програма укладена, відповідно до цілей, вимог і змісту 

вивчення програмування та робототехніки в закладі позашкільної освіти.  
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Метою програми “Оcнови програмування та робототехніки” є 

міжпредметне навчання учнів, в якому гармонійно інтегруються знання та 

вміння з фізики, IT-технологій, алгоритмізації та програмування, 

робототехніки. Водночас слухачі актвино залучаються до процесу інноваційної 

та наукового-технічної творчості. Головні завдання гуртка: популяризувати 

робототехніку та програмування, розвивати компетенції практичного 

вирішення важливих інженерно-технічних завдань та роботи з технікою, 

навчання основам об’єктно-орієнтованого та графічного програмування. 

У гуртку учні працюють з набором LEGO Mindstorms Education EV3.  

Розв’язання слухачами багатьох задач є запорукою успішного засвоєння 

теоретичних знань. Отож, запропоновані завдання в темі «Середовище 

програмування LEGO Mindstorms Education EV3» мають сформувати у слухачів 

не лише уміння складати алгоритми, реалізовувати їх мовою програмування, 

але й розвивати розуміння принципів обробки даних, специфічних для моделей 

роботів [5; 19]. Водночас виконання творчих завдань сприятиме підвищенню 

мотивації слухачів до вивчення інших навчальних дисциплін у наслідок 

простоти програмування та груповій ігровій формі проведення занять у цьому 

гуртку. 

Основною формою проведення занять є практичні роботи з 

програмування та робототехніки. Окрім того, навчання у гуртку передбачає 

виконання творчих робіт – міні-проектів, головним завданням яких є 

самостійний пошук оптимальних рішень поставлених перед слухачами задач та 

програмних реалізацій їх алгоритмів. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, турнірах, виставках- 

конкурсах науково-технічного спрямування, олімпіаді з робототехніки.  

Освітній процес у гуртку здійснюється відповідно до Положення про 

порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
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України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.) 12.    

Загальними принципами організації освітнього процесу у гуртку є: 

науковість, гармонійне поєднання інтелектуальної та практичної діяльності, 

індивідуальний підхід, послідовність викладення матеріалу.  

 

1.1. Навчально-тематичний план гуртка «Основи програмування та 

робототехніки» 
 

№ 

п/п 
Розділ, тема 

Кількість 

годин 

1. Основи алгоритмізації та програмування 36 

2. Вступ до робототехніки 10 

3. Датчики та серводвигуни 8 

4. Розробка базової моделі та програмування EV3 20 

5. Середовище програмування Lego Mindstorms EV3 50 

6. Конструювання 20 

 Разом: 144 

 

1.2. Зміст програми “Основи програмування та робототехніки” 

дослідницько-експериментального напряму 

 

1. Основи алгоритмізації та програмування (36 год.) 

Теоретична частина.  

Поняття алгоритму. Типи алгоритмів. Блок-схеми алгоритмів. Базові 

алгоритмічні структури. Поняття про мову та середовище програмування. 

Алфавіт мови програмування. Змінні та константи. Переклад циклічних 

алгоритмів із навчальної алгоритмічної мови на мову програмування. Вказівки: 

повторення, розгалуження, вибору, циклу. Підпрограми. Типи підпрограм. 

Роботи та алгоритми. Абстракції і реальні дії. 

 

Практичні роботи: 
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Розробка програм з використанням вказівок: розгалуження, повторення, 

циклу, вибору. Виявлення семантичних помилок. Форма запису та виконання 

алгоритму. 

 

2. Вступ до робототехніки (10 год.) 

Теоретична частина.  

Історія робототехніки у світі та в Україні. Еволюція роботів. Галузі та 

перспективи застосування робототехніки. Закони робототехніки. Роботи 

навколо нас. Аналіз сучасного стану розвитку робототехніки у світі. Будова 

сучасного робота. Складові конструктора та їх призначення. Особливості 

роботи процесорного блоку EV3 та його основні характеристики. Особливості 

встановлення та заряджання акумулятора. Техніка безпеки при виконанні 

практичних завдань з робототехніки. Можливі несправності та шляхи їх 

усунення.  

Практичні роботи: 

Ознайомлення з набором Lego MindStorms EV3. Можливості робота Lego 

MindStorms EV3. Перелік та сортування деталей. Конструкція, засоби 

керування та дисплей EV3. Програмне забезпечення: Windows, MacOS, 

Android, iOS та ChromeOS. 

3. Датчики та серводвигуни (8 год.) 

Теоретична частина.  

Різновиди датчиків (дотику, звуку (мікрофон), освітленості, 

ультразвуковий датчик). Режими роботи датчиків. Інтерактивні серводвигуни. 

Датчики та двигуни ранніх версій роботів під управлінням модуля RCX. 

Кнопки управління модулем EV3. Підключення та принцип дії пристроїв 

модуля EV3. Поняття калібрування датчиків та двигунів. 

Практична робота:  Датчики та серводвигуни в дії. Датчики EV3. 

Серводвигун EV3. Робочі характеристики датчиків та їх можливе застосування. 

 

4. Складання базової моделі та програмування EV3 (20 год.) 
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Теоретична частина.  

Ознайомлення з характеристикою схем базового шасі та модулів: 

мікрофону, ультразвукового датчика, датчика освітленості, переднього та 

заднього бамперів, приводу ключки, підставки.  

Практичні роботи: 

Розробка та програмування першої моделі. Конструювання базового шасі 

та його програмування через середовище модуля EV3. Застосування модулів: 

мікрофону, ультразвукового датчика, датчика освітленості, переднього та 

заднього бамперів, приводу ключки, підставки.  

 

5. Середовище програмування LEGO Mindstorms Education EV3 

(50 год.) 

Теоретична частина.  

Установлення програми LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. 

Ознайомлення з візуальним середовищем програмування. Особливості 

інтерфейсу LEGO Mindstorms Education EV3. Завантаження програм у декілька 

EV3. Пам'ять EV3. Профілі користувачів. Завантаження програм у процесорний 

блок.  

Палітри програмування. Основні програмні блоки: руху (Move), запису та 

відтворення (Record/Play), звуку (Sound), дисплею (Display), очікування (Wait), 

циклу (Loop), розгалуження (Switch). Блоки дії: двигуна (Motor), відправки 

повідомлення (Send Message). Сенсорні блоки: датчик дотику (Touch Sensor), 

датчик звуку (Sound Sensor), датчик освітленості (Light Sensor), ультразвуковий 

датчик (Ultrasound Sensor), кнопки EV3 (EV3 Buttons), датчик обертів (Rotation 

Sensor), таймер (Timer), датчик прийому повідомлення (Receive Massage), 

датчик зупинки (Stop).  

Робота з блоками даних: логіки (Logic), математики (Math), порівняння 

(Compare), інтервалу (Range), випадкового числа (Random), змінної (Variable). 

Розширені блоки: тексту (Text), перетворення числа в текст (Number to Text), 
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підтримки робочого стану (Keep Alive), доступу до файлу (File Access), 

калібрування (Calibrate), скидання значень двигуна (Reset Motor), користувача 

(My block), завантаження з Інтернету (Web Downloads). Приклади типових 

програм. 

 

Практичні роботи: 

Робота з інтерфейсом програми LEGO Mindstorms Education EV3. 

Тестування палітри програмування та програмних блоків. Аналіз параметрів 

програмних блоків. Вивчення програмного блоку «Дія»: управління моторами, 

блок виведення на екран, управління індикатором стану модуля.  

Датчик руху. Практикум з вирішення задач на рух: прямолінійний рух, 

рух вперед та назад, рух з прискоренням, плавний поворот, рух по кривій, 

розворот на місці, рух вздовж сторін багатокутників. Запис та відтворення 

траєкторії руху. Практичне застосування та параметри програмного блоку 

«Дисплей». Підпрограми користувача. Відтворення звуків. Конструювання 

модуля мікрофону. Активація робота звуком. Керування роботом за допомогою 

мікрофона. 

Складання модуля переднього та заднього бамперів з датчиками дотику. 

Визначення перешкод засобами датчика дотику. Складання модуля 

ультразвукового датчика. Визначення відстані до перешкоди. Керування 

ультразвуковим датчиком. Складання модуля датчика освітленості. Визначення 

чорної лінії. Рух вздовж лінії. Складання приводу ключки, підставки. 

Вирішення прикладних завдань. Робот-гольфіст. Рух по спіралі. 

Практикум по C++Windows Forms в середовищі Visual Studio 2015. 

 

6. Конструювання (20 год.) 

Теоретична частина.  

Етапи підготовки та побудови робототехнічної платформи. Визначення 

цілі та формулювання технічних задач проекту. Визначення конструктивних 
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вимог до проекту. Особливості та етапи конструювання моделей роботів. 

Аналіз і уточнення конструкторського завдання. Правила визначення 

головного принципу роботи майбутнього робота. Методи пошуку ідей 

технічного рішення. Поняття про правила визначення вимог до результатів 

конструювання (визначення головної корисної функції, функціональна 

придатність, габарити, вага, шум, енерговитрати та ін.). Вибір загальної схеми. 

Попередній дизайн. Визначення вимог до апаратно-програмного та його 

інтерфейсу.  

Практичні роботи: 

Визначення об'єктів конструювання. Формулювання конструкторської 

задачі. Рішення практичних завдань в процесі конструювання обраної схеми. 

Практикум з програмування роботів. Конструювання власної моделі робота. 

Програмування і випробовування власної моделі робота.  

 

Орієнтовний перелік обладнання та матеріалів, необхідних для роботи 

гуртка “Основи програмування та робототехніки” 

№ з/п  Обладнання та матеріали К-сть 

1. Навчальний набір “Основи робототехніки Mindstorms” з 

програмним забезпеченням LEGO® Mindstorms EV3 

Education та зошитами для практичних робіт 

1 

2. Навчальний набір “Ресурсний LEGO® Mindstorms” 1 

3. Зарядний пристрій для акумуляторів  1 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Слухачі мають знати:  

- порядок організації роботи у гуртку та правила техніки безпеки;  

- основні типи алгоритмів;  

- алфавіт мови програмування; 

- основні компоненти набору LEGO Mindstorms Education EV3; 

- робочі характеристики датчиків та їх можливе застосування; 
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- назви елементів та видів простих механізмів;  

- поняття калібрування датчиків та двигунів; 

- інструкцію щодо складання моделей;  

- визначення основних термінів фізичних величин;  

- основні види простих механізмів та сфери ї використання;  

- переваги роботизованих програмованих систем і механізмів; 

- етапи підготовки та побудови робототехнічної платформи. 

 

Слухачі мають уміти:  

- опрацьовувати літературу, інструкції, інформацію в Інтернеті;  

- складати програми з використанням вказівок розгалуження, циклу, 

вибору; 

- візуально розрізняти та називати деталі механізмів; 

-  робити дизайн запланованих моделей;  

- конструювати, видозмінювати, вдосконалювати, тестувати моделі та 

програмувати їх через середовище модуля EV3.  

- застосовувати модулі: мікрофону, ультразвукового датчика, датчика 

освітленості, переднього та заднього бамперів, приводу ключки, підставки.  

- моделювати, конструювати і вдосконалювати моделі з використанням 

важелів, блоків, коліс і осей, шестерень;  

- використовувати електромотори у моделях;  

- застосовувати засоби генерації, збереження та перетворення енергії;  

- самостійно вирішувати технічні задачі, визначати помилки у процесі 

конструювання та програмування роботів;  

- конструювати навчальні моделі роботів на базі мікропроцесорного 

блока;  

- програмувати мікропроцесорний блок навчальних моделей роботів та 

опрацьовувати дані з датчиків;  

- пояснювати доцільність використання моделей у реальному житті. 
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1.3. Список рекомендованої літератури 

 

1.  Глинський Я .М. Інформатика. 10-11 кл. Ч.1. Алгоритмізація і 

програмування : Вид. 9. Львів : СПД Глинський, 2009. 256 с. 

2.  Інформатика : програми для загальноосвітніх навчальних закладів / 

Уклад.: М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.І. Мостіпан. Запоріжжя : Прем'єр, 2003. 

304 с.  

3.  Овсяницкая Л.Ю. Овсяницкий Д.Н., Овсяницкий А.Д. Алгоритмы и 

программы движения робота LEGO Mindstorms EV3 по линии. М. : Перо, 2015. 

168 с. 

4.  Филиппов С.А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. 

Управление : учеб. пособ. М. : Бином, 2017. 176 с. 

5. Bishop O., Programming Lego Mindstorms NXT. Rockland : Syngress 

Publishing, Inc, 2008. 198 Pages. 

6. Martijn Boogaarts. The LEGO Mindstorms EV3 Idea Book: Design, Invent, 

and Build, 2007. 344 Pages.  

7. Michael Gasperi, Philippe E. Hurbain, and Isabelle L. Hurbain. Extreme 

EV3: Extending the LEGO Mindstorms EV3 to the Next Level, 2007. 312 Pages. 

Перелік електронних ресурсів: 

 

• Офіційна сторінка Інституту LEGO Education (Данія) 

www.legoeducation.com 

• Офіційна сторінка виробника LEGO (Данія) www.lego.com/education 

• Офіційна сторінка авторів програми ТОВ «ПРОЛЕГО» (Україна, Київ). 

Сайт методичної підтримки вчителів курсу «Основи робототехніки» 

www.prolego.com.ua 

 Офіційна сторінка виробника програмного забезпечення National 

Instruments (США) http://www.ni.com/ 

http://www.legoeducation.com/
http://www.lego.com/education
http://www.prolego.com.ua/
http://www.ni.com/
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ІІ. Практикум по C++Windows Forms в середовищі Visual Studio 2015. 

2.1. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ. Знайомство з середовищем 

програмування Visual Studio 2015. Створення порожнього Windows Forms-

додатку. 

 

Мета: Ознайомлення з правилами створення Windows Forms – проекту. 

Призначення та опис основних вікон C++ Windows Forms в середовищі Visual 

Studio 2015. 

1. Створення проекту. 

Для створення нового Windows Forms - проекту необхідно виконати дії 1 

- 7, як показано на рис.1. 

 

 

Після виконання «Создать проэкт...» 

  З’явиться вікно «Создание проэкта» (1), в якому вибираємо шаблон 

Visual C++ (2); 

  Далі тип проекту C++ Windows Forms (3), надаємо йому ім’я (4) (ім’я 

бажано задавати без використання кирилиці, так як це може привести до 

проблем при компіляції); 

  Вказуємо папку для збереження (5,6); 
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 Якщо C++ Windows Forms (3) у списку шаблонів Visual C++ відсутнійt 

його можна завантажити з Інтернету, використовуючи посилання «Щелкните 

здесь для поиска шаблонов в Интернете» (7). 

 

Рис 2. 

Проробивши описані операцій, наш проект буде створено і з’явиться 

вікно, показане на рис. 2. 

На лівій панелі з’являється панель «Обозреватель решений». Показати 

або сховати її можна вибравши опцію «Обозреватель решений» меню «Вид». 

Ця панель має засоби для того, щоб відобразити: 

1. Вікно з головною функцією void Маіп() (рис. 2(1)); 

2. Вікно конструктора форми (рис. 2(2)). 

Щоб показати вікно з кодом, достатньо у вікні конструктора форми (рис. 

2(2)) викликати контекстне меню форми та вибрати «Перейти к коду» (рис. 

2(3)). 

Відобразити або сховати вікна з головною функцією, конструктором 

форми та кодом можна також засобами меню «Вид». 

2. Збереження проекту. 

 Для збереження проекту необхідно виконати команду «Сохранить все» 

меню «Файл» або комбінацію клавіш Ctrl+Shift+S. Проект буде збережено у 
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папці, шлях до якої ми вказали при його створенні. 

3.  Диспетчер властивостей (вікно «Свойства» - рис. 3): 

 

  
 

 

1. (Categorized) – сортування по категоріях. 

2. (Alphabetical) – сортування по алфавіту. 

3. (Properties) – вкладка, яка дозволяє задавати властивості вибраних 

компонентів. 

4. (Events) - вкладка для призначення події над вибраним компонентом. 

5. Значок «Диспетчера властивостей». 
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2.2. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. Перша програма. Знайомство з 

компонентами «Форма», «Напис», «Поле редагування» та «Кнопка». 

 
 

Мета: на прикладі найпростішої програми (рис. 1) ознайомитися з 

принципами створення Windows Form-додатку з основними властивостями 

компонентів: Forms, Label, TextBox та Button. Встановити деякі особливості 

роботи з текстовими рядками. 

Постановка задачі: після введення імені в поле «Як Вас звати?» (рис. 

1(2)) та натискання кнопки «Знайомство» (рис. 1(4)) программа формує деяке 

текстове привітання, виводячи його у вікні форми (див рис. 1(3)). 

ВИ ВЖЕ ПОВИННІ ЗНАТИ... 

1. Lazarus (Delphi) 

 Властивості компонента Form (Caption, Position, Icon,Border Style, 

WindowState, Color). 

 Властивість Text компонента Edit. 

 Подія OnClick для компонента Button. 

2. Базові поняття консольного C++ 

   Поняття символьної величини char. 

    Масив символів char *. 

   Рядкові величини std:: string. 
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СТВОРЮЄМО ДОДАТОК 

1. Створимо новий проект (збережемо його у папці Leson0l). 

2. Задаємо наступні властивості для Форми (виділимо її та виберемо 

вкладку Properties «Диспетчера властивостей») : 

Text = «Перша програма»; 

StartPosition = CenterScreen (додаток буде запускатися в центрі екрана) 

; 

FormBorderStyle = FixedSingle (границі вікна форми фіксуються) ; 

MaximizeBox = false (кнопка розгортання на весь екран буде недоступна) 

; 

BackColor = ActiveCaption (задає колір фону форми). 

3. Встановлюємо на форму необхідні компоненти з відповідними 

властивостями (відобразити або сховати Панель візуальних компонентів можна 

командою «Панель элементов» в меню «Вид»): 

Компонент «Текстове поле» labell (див. Рис. 1(1)), а його властивість 

Text = “Як Вас звати? ”Компонент «Текстове поле» label2 без тексту, адже у 

цьому полі буде відображатися привітання після натискання кнопки 

«Знайомство» (див. Рис. 1(3)). Для цього достатньо властивість Text = “ ”; 

Компонент «Поле редагування» textBox1 (див. Рис. 1(2), його властивість Text 

=“ ”) — у це поле буде вводитись ім'я користувача  в процесі роботи 

програми, а от при запуску — воно порожнє; Компонент «Кнопка» button1 та 

надаємо йому наступних властивостей: 

ForeColor = MenuHighlight;  

Text = "Знайомство"; 

4.  Особливості роботи з рядками. 

При роботі з рядками для WindowsForm-додатків Visual C++ 

використовує клас System::String:: String^ , який містить значно ширший спектр 

можливостей для роботи з рядками, чим звичайний масив символів C++ char * 

та стандартний рядок C++ std:: string у консольному C++. 
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Так, запис String^ st оголошує рядкову змінну st. 

5. Обробник події натискання кнопки «Знайомство». 

Очевидно, алгоритм реалізації поставленої задачі буде виконуватись в 

обробнику події Click для кнопки buttonl (аналог події OnClick у середовищах 

Delphi та Lazarus). Для його створення виконаємо наступні дії: 

  Виділимо button1; 

  В «Диспетчері властивостей» виберемо вкладку Events; 

  Знайдемо подію Click та надаємо ім ’я обробнику автоматично. 

Для цього (як і в Lazarus (Delphi)) зробимо подвійний клік в полі для 

введення імені обробника — і Visual C+ + надасть йому ім’я button 1-Click. 

Усі обробники події поміщаються в розділ #pragma endregion у вікні коду 

- Рис. 2 (Дещо подібно як у Lazarus (Delphi) - розділ Implementation). 

 

 

Наш обробник отримає такий заголовок: 

private: System:: Void button_Click(System: :Object^ sender, System: :EventArgs^ e) { } 

 

Реалізація самого обробника складається з трьох рядків коду і є 

очевидною (див. рис.2): 

  Ініціалізується рядкова змінна st текстом із textBoxl; 

  Перетворюється st у привітання; 

  Виводиться st у текстове поле 1аbel2. 

Творче завдання: 

1. Проекспериментуйте з властивостями форми, кнопки, поля редагування 

та текстового поля. 

2. Модифікуйте програму так, щоб текст привітання виводився в текстове 

поле TextBox. 
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2.3. ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. Програма «Найпростіший 

калькулятор». Знайомство з стандартним класом перетворення Convert. 

Методи ToDouble та ToString.  

 
 

 

   Мета: Створити програму «Найпростіший калькулятор» (рис. 1). 

Ознайомитися з правилами перетворень рядкового типу в числовий та навпаки. 

Постановка задачі: в поля «Операнді» та «Операнд2» вводяться два 

дійсних числа. Після натискання однієї із чотирьох кнопок («Додати», 

«Відняти», «Помножити» чи «Поділити») значення відповідної арифметичної 

операції виводиться в поле «Результат». 

ВИ ВЖЕ ПОВИННІ ЗНАТИ... 

1. Lazarus (Delphi) 

  Методи StrToInt, StrToFloat, IntToStr та FloatToStr. 

2. Базові поняття консольного С++ 

  Числові типи даних. 

 Арифметичні операції над числовими даними. 

 Узгодження типів. 

 Поняття функції. 

та ToString 
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СТВОРЮЄМО ДОДАТОК 

1. Створимо новий проект (збережемо його у папці Leson02). 

2. Задаймо властивості для Форми (див. Попереднє заняття). 

3. Встановлюємо на форму наступні компоненти: 

> labell->Text = “Операнд1”; textBoxl-> Text =“”; 

> label2->Text = “Операнд2”; textBox2-> Text =“”; 

> 1abel3-> Text = “Результат”; textBox3->Text = “”; 

> button 1 ->Text = “Додати”; 

> button2-> Text = “Відняти”; 

> button3-> Text = “Помножити”; 

> button4-> Text = “Поділити”; 

4. Оголошуємо змінні, необхідні для розв'язання поставленої задачі. 

Вхідними даними програми «Найпростіший калькулятор» є два дійсні 

числа (нехай це будуть змінні а, b). Результат роботи програми також дійсне 

число (позначимо його через res), яке повинне бути перетворене в рядок 

(позначимо рядок як st). Так, як ці змінні повинні бути доступними обробникам 

подій Click для усіх чотирьох кнопок - опишемо їх глобальними. Це можна 

зробити на початку блока #pragma endregion: 

#pragma endregion 

float a, b, res; 

String^ st; 

5. Теоретичні відомості про стандартний клас перетворень Convert. Методи 

ToDouble та ToString. 
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 Властивість Text компонента textBox має рядковий тип. Для перетворення 

рядка в дійсне число можна скористатися методом ToDouble, що належить 

класу Convert. Так, наприклад, якщо у нас є деякий рядок “123,4”, то після 

виконання інструкції:  

а = Convert:: ToDouble(“ 123,4 ”); змінна а отримає дійсне значення 123,4. 

6. Обробники подій кнопок «Додати», «Відняти», «Помножити» та 

«Поділити». 

Обробники подій натискання відповідних кнопок є очевидними (див. рис. 

2) 

Творче завдання: 

1. Проекспериментуйте з властивостями форми, кнопки, поля редагування 

та текстового поля. 

 2. Додайте до проекту ще три компоненти textBox для одночасного 

виведення результату виконання усіх чотирьох арифметичних операцій. 
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2.4. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. Програма «Калькулятор2». Компонент 

ComboBox. Властивість Items. Події SelectedlndexChanged (для ComboBox) 

та TextChanged (для TextBox). 

 

 

 

Мета: Створити програму «Калькулятор2» (рис. 1). Оволодіти навиками 

роботи з компонентом ComboBox. 

Постановка задачі: в поля «Операнд1» та «Операнд2» вводяться два 

дійсних числа. Після вибору відповідної арифметичної операції, програма 

знаходить її результат, який знаходиться також і при зміні значення одного з 

операндів прямо у полі введення (в динаміці). 

 

ВИ ВЖЕ ПОВИННІ ЗНАТИ... 

1. Lazarus (Delphi) 

  Компонент ComboBox. 

  Події OnSelect (для компонента ComboBox). 

  Подія OnChange (для компонента Edit). 

 

2. Базові поняття консольного C++ 
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  Поняття функції. 

  Конструкція розгалуження (if... else). 

  Конструкція множинного розгалуження (switch ... case). 

 

СТВОРЮЄМО ДОДАТОК 

1. Створимо новий проект (збережемо його у папці Leson03). 

2. Задаємо властивості для Форми (див. попереднє заняття). 

3. Встановлюємо на форму необхідні компоненти (див. попереднє заняття). 

4. Встановлюємо на Форму компонент ComboBox. 

5. Налаштовуємо властивості ComboBox: 

 
 

Властивість Text – це напис у вікні ComboBox, який відображається коли 

жоден з елементів не вибрано. У нашому випадку ComboBox->Text = 

“(Операція не вибрана) ”. 

Властивість Items задає елементи, які можна вибрати в ComboBox-і. При 

виборі з’являється вікно (рис.2). Нумерація елементів починається з 0 і 

зберігається у властивості Selectedlndex. Так наприклад, якщо в процесі роботи 

програми ми виберемо «Додавання», то comboBoxl- >SelectedIndex = 0. 

Подія SelectedlndexChanged для компонента ComboBox. 



27 

 

 

Ця подія виникає, коли користувач в процесі роботи програми намагається 

вибрати деякий елемент ComboBox, або його змінити. Її обробник див. рис. 

3(3). 

  Алгоритм роботи функції run() (див. Рис. 3(2)): 

Якщо поля з операндами непорожні: 

if (textBoxl->Text != "" && textBox2->Text != "" ), 

то зчитуємо з них значення а та b (див. Рис. 3(1)) 

 Виконуємо одну із арифметичних операцій в залежності від значення 

номера вибраного елемента у ComboBox (див. Рис. 3(2) конструкція switch ... 

case). Результат виводимо у textBox3->Text. 

 Якщо ж один із операндів не задано, то у textBox3->Text виводимо «Один 

із операндів не задано». 

 Подія TextChanged для компонента textBox виникає при зміні властивості 

Text даного компонента. Запрограмуємо обробник цієї події для textBoxl та 

textBox2 для того, щоб наша програма виконувала перерахунки не лише у 

випадку вибору елемента ComboBox, а й при кожній зміні значення одного із 

операндів. Код кожного із обробників очевидний (див. Рис. 3(4),(5)) . 
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2.5. ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. Програма «Дослідження тригонометричних 

функцій». Компоненти GroupBox, CheckBox, TrackBar та Chart. 

 

Мета: Написати програму «Дослідження тригонометричних функцій» 

(рис. 1). Оволодіти навиками роботи з компонентами GroupBox, CheckBox, 

TrackBar та Chart. 

Вимоги до програми: Програма повинна в динаміці простежувати за 

зміною характеру графіків функцій у = Asin(ax) та у = Bcos(bx) в залежності від 

зміни одного із вхідних параметрів (А, а, В, b). Крім цього, розмір області 

побудови графіків та панелі керування повинні бути прив’язаними до розмірів 

форми. 

 

ВИ ВЖЕ ПОВИННІ ЗНАТИ... 

1. Lazarus (Delphi) 

 Компонент GroupBox. 

 Компонент CheckBox. 

 Компонент TrackBar. 

 Компонент Chart (Delphi) (необов’язково). 

 

Базові поняття консольного C++ 
 

 Конструкція цикл. 
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СТВОРЮЄМО ДОДАТОК 

1. Створимо новий проект (збережемо його у папці Leson04). 

2. Усі властивості Форми залишаємо по замовчуванню, крім Text 

(Text=«Дослідження тригонометричних функцій»). 

3. Встановлюємо на форму область побудови графіків - компонент Chart 

(справа вікна форми) та задаємо наступні властивості: 

  Anchor-> Top, Bottom, Left, Right. Це означає, що наш компонент буде 

прив’язаний до форми з усіх сторін (властивість Anchor дозволяє змінювати 

розмір об’єкта у відповідності до зміни розмірів контейнера, в якому він 

знаходиться (контейнером у нас є форма) - для кращого розуміння цієї 

властивості, поекпериментуйте з нею). Тобто, як би ми не змінювали розмір 

форми, розмір компонента Chart буде змінюватися у пропорції з розміром 

форми. 

  Властивість Series - ряд діаграми. З'явиться вікно, показане на рис. 2. 

Властивість Name (рис. 2 (1)) - ім’я легенди діаграми. Властивість ChartType 

(рис. 2(2)) - тип діаграми. Для нашого випадку лінійний графік (Line). Якщо ми 

хочемо відобразити кілька графіків, необхідно натиснути кнопку Add (рис. 
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2(3)). Для реалізації поставленої нами задачі скористаємося цією кнопкою, щоб 

додати графік косинуса. 

  Властивості цієї серії аналогічні: 

Name = Bcos(bx); 

ChartType = Line. 

 

Властивість Palette = Bright - задає палітру кольорів відображення наших 

графіків.Властивість BackColor задає колір фону діаграми: BackColor = 

PeachPuff. 

4. Встановлюємо на форму панель керування - компонент GroupBox (зліва 

вікна форми) та задаємо наступні властивості: 

Anchor-> Top, Bottom, Left. Це означає, що панель керування буде 

при’язана до форми з усіх сторін, крім правої (щоб не заходила справа на 

об’єкт Chart та не відривалася від нього). 

Властивість BackColor = ActiveCaption. 

Властивість Text = "Графіки функцій”. 

Властивість Font-> Size = 10. 

5. Панель керування наповнюємо двома компонентами CheckBox (це 

звичайні прапорці, аналогічні як у Lazarus (Delphi)) та встановлюємо такі 

властивості: 
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chackBoxl->Text = “Відображати у = Asin(ax)” 

chackBox2-> Text = “Відображати у = Acos(bx)” 

6. Додаємо на панель керування чотири компонента TrackBar (повзунок - 

він аналогічний подібному компонету у Lazarus (Delphi). Налаштовуємо для 

них значення таких властивостей: 

trackBar 1-> Maximum = 5; trackBar 1-> Minimum = 1; 

trackBarl-> Value = 1; (значення параметра A). 

trackBar2-> Maximum = 5; trackBar2-> Minimum = 

1; trackBar2-> Value = 1; (значення параметра a). 

trackBar3-> Maximum = 5; trackBar3-> Minimum = 

1; trackBar3-> Value = 1; (значення параметра В). 

trackBar4->Maximum = 4; trackBar l->Minimum = 

1; trackBar4-> Value = 1; (значення параметра b). 

7. Для відображень значень параметрів А, а, В та b скористаємося вже 

знайомими нам компонентами TextBox (зрозуміло, що їх буде 4). Для того, 

щоб заборонити зміну їх значень з клавіатури, властивості Readonly для 

кожного з них присвоїмо True. 

8. Пов'яжемо усі повзунки (TrackBar) з відповідними полями 

редагування (TextBox). Для цього, в редакторі коду на подію зміни значень 

повзунків будемо змінювати значення текстів у відповідних полях редагування. 

На зміну положення повзунка реагує подія Scroll. Для кожного з повзунків 

обробники цих подій є очевидними (див. рис. 3.1- значення А, 2- значення а, 3 - 

значення В, 4 - значення b). 

9. Алгоритм побудови графіків функцій. 
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Нехай у нас є деяка функція, яка спочатку очищає усі зображення (точки) 

компонента Chart, а потім реалізовує побудову графіків при нових значеннях 

параметрів А, а, B та b. Назвемо її Draw(). 

Очевидним є те, що дана функція повинна викликатися кожного разу, 

коли змінюється один із параметрів TrackBar-> Value (за це відповідають 

обробники подій Scroll для TrackBar (рис. З п. 1 - 4 ). Тому, у тіло кожної з цих 

функцій необхідно добавити рядок Draw();). Також ця функція повинна 

викликатися у випадку встановлення/зняття одного із прапорців компонента 

CheckBox. Отже, компонентам checkBox 1 та checkBox2 необхідно 

призначити обробники подій CheckedChanged, які виникають кожного разу 

коли користувач встановлює або знімає прапорець. Реалізація цих обробників 

зображено на рис.4. 

 

10. Реалізація функції Draw() зображено на скріншоті рис. 5. 

1 - Оголошуємо змінні для збереження вхідних даних. 

2 - Ініціалізуємо вхідні дані значеннями з відповідних повзунків. 

3 - Очищаємо усі точки синусоїди та косинусоїди. 

4 - Якщо прапорець побудови синусоїди вибрано, то в циклі по точках 
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будуємо її. 

5 - Якщо прапорець побудови косинусоїди вибрано, то в циклі по точках 

будуємо її. 

Примітка 1: максимальне значення лічильника циклів (і <=12.6) вибрано 

невипадково. Так, як два періоди синусоїди (косинусоїди) рівне 2×2π=12.6. 

Тобто, навіть при мінімальних значеннях вхідних даних буде відображатися 

щонайменше 2 періоди. 

 

 

Примітка 2: при створенні програми ми використовували 

тригонометричні функції. їх опис реалізовано у бібліотеці cmath (а не в match, 

як у консольному C++). Тому, на початку програми необхідно вставити: 

#pragma once 

#include '’cmath" 

Творче завдання: 

1. Спробуйте реалізувати побудову графіків інших функцій. 

2. Модифікуйте програму так, щоб можна було б задавати межі ординат 

для побудови графіків. 
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2.6. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. Створення вікна із вікна.Технологія 

MDI. Програма «Найпростіший багатовіконний Блокнот». Компоненти 

richTextBox та menuStrip. 

 

Мета: Ознайомитися із способами створення вікна із вікна. Розкрити суть 

технології MDI. Оволодіти навиками роботи з компонентами richTextBox та 

MenuStrip. Написати програму «Найпростіший багатовіконний Блокнот». 

Постановка задачі: Створити програму з багатовіконним інтерфейсом. 

Батьківське вікно містить меню «Файл» з опцією «Створити новий» (рис. 1). 

При виборі даного пункту з’являється вікно-нащадок, що містить 

багаторядкове текстове поле для введення тексту. 

ВИ ВЖЕ ПОВИННІ ЗНАТИ... 

1.Lazarus (Delphi) 

  API Win32 функція ShowMessage. 

  Компонент Memo (необов’язково). 

  Компонент MainMenu. 

 

1. Базові поняття консольного С++ 

  Динамічне оголошення об’єктів. 
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СТВОРЮЄМО ДОДАТКИ 

1. Виведення системного повідомлення. 

Створимо новий проект (збережемо його у папці Leson05_l). У вікні 

форми даного проекту створимо єдину кнопку «Довідка», при натисканні якої 

буде з'являтися вікно системного повідомлення «Це системне повідомлення». 

Для цього існує системна функція Show(“....”) класу MessageBox. Так, 

наприклад, якщо для кнопки «Довідка» (рис. 3) написати простий обробник 

(рис. 2), то при її натисканні отримаємо системне повідомлення (рис. 3). 

 

 

 

2. Динамічне створення вікна із вікна. 

Створимо ще один новий проект (збережемо його у папці Leson05_2). 

Помістимо на форму компонент Форма (форма також об'єкт рис. 4). Для 

цього в меню «Проект» виберемо «Добавить новый компонент», а далі «Форма 

Windows Form». Надаймо їй ім’я, наприклад, «Helping.h» (наша динамічна 

форма буде належати класу Helping). 
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Модуль «Helping.h» необхідно підключити як до *.срр-файла головної 

програми, так і до модуля головної форми (*.h-файла) через #include 

«Helping.h». 

Обробник події натискання кнопки «Допоможіть!!!» виглядає наступним 

чином (рис.5): 1 - динамічно створюємо об’єкт HelpForm класу Helping;  2- 

виводимо цей об’єкт як діалогове вікно (якщо замість методу ShowDialog 

застосувати метод Show, то вікно Helping буде незалежним від головної 

форми). 

3. Технологія MDI. 

Існує два типи інтерфейсу: однодокументний (SDI) - одна єдина форма, 

на якій розміщено елементи керування (саме такі ми розглядали до даного 

моменту) та багатодокументний (MDI) - суть її в тому, що всередині однієї 

форми може відкриватися багато форм-нащадків. Прикладом MDI-додатку є, 

наприклад, текстовий процесор Microsoft Word, який дозволяє працювати 

одночасно з багатьма документами. Батьківське вікно часто називають 

контейнером. 

4. Створення програми «Найпростіший багатовіконний Блокнот» (рис. 1)  

Щоб батьківська форма могла бути MDI-контейнером для усіх нащадків, 

необхідно задати для неї властивість IsMdContainer = true; 

Помістимо на вже батьківську форму компонент форма-нащадок (див. 

п.2 даної практичної). Додаймо на форму-нащадок компонент richTextBox (він 

подібний до компонента Меmо у Delphi). Використовуючи властивість Anchor, 

налаштуємо його прив’язку до вікна форми-нащадок (див. Практична робота 4. 

Хоча можна було б і скористатися вже знайомим нам компонентом TextBox, 
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задавши його багаторядковим. Але це ми розглянемо на наступних 

практичних). 

Тепер необхідно помістити на батьківську форму деякий компонент для 

виклику форми-нащадка. Це може бути, наприклад, кнопка. Але ми добавимо 

меню «Файл» з опцією «Створити новий». Для цього виберемо компонент 

MenuStrip (робота з ним, на нашу думку, ще простіша як у Delphi з MainMenu, 

тому не будемо на цьому зупинятися). Усі властивості меню залишимо по 

замовчуванню. Наповнимо меню однією опцією «Файл» та під опцією 

«Створити новий». 

Батьківській формі повідомимо про існування форми-нащадок (див. п.2 

даної практичної). 

І, на кінець, запрограмуємо обробник події вибору опції «Створити 

новий» меню «Файл» (див. скріншот рис. 6): 

 

1 - Динамічно створюємо об’єкт doc класу Docum (це клас нащадок - він у 

файлі Docum.h). 

2 - Властивість MdiParent призначає батьківський клас. Тобто, інструкція 

2 сповіщає програмі, що форма-екземпляр doc класу Docum належить 

батьківській формі. А саме поточній, тобто this. 

3 - Виводимо об’єкт - форму doc. 

Творче завдання: 

1. Додайте до проекту пункт меню «Довідка» та реалізуйте вікно «Про 

програму». 

2. Вікно «Про програму» оформіть за власним смаком та зробіть на ньому 

кнопку його закриття (метод Close();). 
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2.7. ПРАКТИЧНА РОБОТА 6. Діалогові вікна відкриття та 

збереження файла. Програма «Блокнот». Компоненти openFileDialog та 

saveFileDialog. 

 

Мета: На прикладі програми «Блокнот» забезпечити відкриття та 

збереження текстових файлів через стандартні діалогові вікна Windows. 

Оволодіти навиками роботи з компонентами openFileDialog та saveFileDialog. 

ВИ ВЖЕ ПОВИННІ ЗНАТИ... 

1. Lazarus (Delphi) 

> Компонент OpenDialog (необов’язково). 

> Компонент SaveDialog (необов’язково). 

2. Базові поняття консольного C++ 

> Динамічне оголошення об’єктів. 

> Робота з файловим потоком fstream. 

СТВОРЮЄМО ДОДАТОК 

1. Теоретичні відомості про властивості та метода діалогових 

компонентів: 

Компоненти openFileDialog та saveFileDialog є невидимі. Проте, про їх 

наявність на формі свідчать відповідні піктограми не безпосередньо на формі 

конструктора, а під нею. Призначені ці компоненти для реалізації функцій 

збереження та відкриття через стандартні діалоги у Windows. 
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2. Встановлення усіх потрібних компонентів та надання їм необхідних 

властивостей. 

Додаймо до форми діалогові компоненти openFileDialog та 

saveFileDialog. Встановимо компонент menuStrip та утворимо наступні опції 

(рис 1.1). Задаймо обробники вибору кожної опції (рис.2). І, на кінець, додаємо 

TextBox. Для того, щоб він міг містити багато рядків виставляємо прапорець 

MultiLine, використовуючи стрілочку в правому верхньому кутку компонента. 

Крім того встановлюємо його прив’язку до границь форми. 

 

Інтерфейс нашого додатку виглядає наступним чином (рис. 2): 

 

Рис.2 

1 - Необхідно створити рядкову змінну для збереження шляху до файла 

(для відкриття файла вона нам непотрібна, але є ще збереження!!!, а там може 

бути попередньо відкритий файл???). 

2 - Функція відкриття файла, вміст якого буде у контейнері класу TextBox 

(по рядках). 

3 - Функція збереження файла, в який буде заноситися вміст контейнера 
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класу TextBox. Модифікатор mode може приймати значення 0 - збереження 

файла без діалогу (опція «Зберегти» меню «Файл») та 1 - збереження файла 

через діалог в іншому файлі (опція «Зберегти як...» меню «Файл»). Такі 

значення (0 або 1) мені просто зручні (а Ви надавайте те, що Вам до вподоби, 

аби ці значення були цілими). 

4 - Функція створення нового документа. Вміст попереднього контейнера 

TextBox буде очищатися. 

5 - Обробник події опції «Відкрити». 

6 - Обробник події опції «Зберегти». 

7 - Обробник події опції «Зберегти як...». 

8 - Обробник події опції «Новий документ». 

9 - Обробник події опції «Закрити». 

10 - Обробник події опції «Про програму». 

Алгоритм відкриття файла (функція OpenFile (TextBox^conteiner) 

див. рис.2(2) та рис 3). 

1. Очищаємо TextBox. 

2. Очищаємо компонент openFilesDialog, в якому може міститися певна 

інформація про попередньо відкритий файл. 

3. Відкриваємо діалогове вікно (далі код очевидний - див. рис.3). 
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Алгоритм збереження файла (SaveFile(TextBox ^conteiner, int mode) 

див. рис.2(3) та рис. 4) 

Алгоритм вибирає один із двох режимів збереження: mode = 0 - зберегти 

без діалогу («команда Зберегти»), mode = 1 - команда «Зберегти як...». 

Збереження без діалогу 

 

1. Якщо перед виконанням команди «Зберегти» файл був відкритий 

(рядок з шляхом до файла не направлений на nullptr), то тоді зберігаємо його 

без діалогу, а якщо був створений, то відкриваємо діалогове вікно збереження. 

2. Якщо рядок з шляхом до файла не направлений на nullptr. 

3. Очистимо FileName компонента saveFileDialog. 

4. Вказуємо фільтр для збереження, 

5. Викликаємо метод запуску діалогу збереження. 

6. Якщо користувач відхилив збереження, то FileName компонента 
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saveFileDialog присвоюємо «» і просто завершуємо функцію збереження, 

інакше зберігаємо ім’я в рядкову змінну для збереження шляху до файла. 

Команда «Зберегти як...». 

Якщо користувач буде викликати Діалогове вікно «Зберегти як...», тоді 

алгоритм збереження буде аналогічним описаному вище, з однією відмінністю 

- він буде виконуватись незалежно від значення рядка pathToFile, де 

зберігалося ім’я раніше створеного чи відкритого файла. 

Запис у файл виконується через потік StreamWriter наступним чином: 

1. Оголошуємо об’єкт класу StreamWriter. 

2. Далі в циклі по всіх рядках контейнера об’єкта класу TextBox будемо 

записувати їх, як окремі лінії у файл. 

3. Закриваємо файл. 

4. Вивільняємо виділену для нього пам’ять. 

Творче завдання 

 

1. Обробники подій «Створити новий», «Закрити» та «Про програму» 

запрограмуйте самостійно. 

 

 

2.8. ПРАКТИЧНА РОБОТА 7. Створення зовнішнього класу для роботи з 

діалоговими вікнами. Програма «Блокнот 2». Компонент ToolStrip. 

 

Мета: На прикладі програми «Блокнот» забезпечити відкриття та 

збереження текстових файлів через власний клас, створений ззовні проекту. 

Оволодіти навиками роботи з компонентом ToolStrip. 

Теоретичні відомості. Дуже часто при написані логіки програми, багато її 

елементів можуть знадобитися і для інших додатків. Для цього усю логіку 

програми бажано відділяти від основного коду та зберігати її у зовнішніх h-

файлах. 
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Створення зовнішнього класу: 

Створимо клас Dialog в деякому просторі імен DIALOG, що буде містити 

функції відкриття та збереження файлів. 

 

 

Для цього спочатку необхідно вибрати меню «Проект»,а в ньому: 

«Добавить новый элемент» => VisualC++ =>»Код» =>Файл заголовка (.h)». 

Далі задаймо ім’я файла “Dialog.h”. Visual С++створить порожній h-файл, в 

якому клас опишемо вручну:  

1. У простір імен з класом необхідно прописати простори імен які 

використовує WindowsForm. Для цього достатньо їх просто скопіювати з 

головного срр- файла нашої програми та помістити на початок розділу 

namespace DIALOG (див. рис. 2(1)). 

3. Полями класу DIALOG є діалогові компоненти для відкриття (openFile) 

та збереження файла (saveFile), файлові потоки читання (reader) та виведення 

(writer), а також рядковий об’єкт для збереження шляху до файла (pathToFile) 

(див. рис.2(2)). 
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3.  В конструкторі виділяється пам’ять під діалогові компоненти та 

задаються фільтри для відкриття та збереження (див. рис. 2 (3)). 

4. Реалізації методів відкриття та збереження файла (див. рис. 2(4,5)) 

нічим не відрізняються від функцій, розглянутих на попередній практичній 

роботі (див. рис. 3, рис. 4 та їх опис попереднього заняття). 

 

Для того, щоб програма «бачила» клас DIALOG, необхідно підключити файл 

Dialog.h на початку головного модуля форми:  

А також в класі головного модуля форми необхідно оголосити об’єкт класу 

DIALOG:  

 Обробники подій подій «Відкрити», «Зберегти» та «Зберегти як...» дуже 

очевидні (див. рис. 3). 

Знайомство з компонентом TollStrip (смуга інструментів) 

Смуга інструментів. Після встановлення даного компонента на форму 

з’являється значок з випадаючим списком, в якому можна вибрати тип 

елемента смуги інструментів. Для усіх чотирьох кнопок ми виберемо Button. 

Можна задати також малюнок, який відображається на елементі. Для цього 

правою кнопкою миші вибираємо Setimage... Таким же способом можна задати 

малюнок і для окремої опції меню. 
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ДОДАТКИ 

 

Опис властивостей компонентів, які розглядаються на практичних 

роботах 

Таблиця 1. Властивості форми (об'єкт WindowsForm) 

 

Властивість Опис 

Name Ім'я форми 
Text Текст в заголовку 

Size 
Розмір форми. Уточнююча властивість Width визначає 

ширину, властивість Heigh - висоту 

StartPosition 

Положення форми у момент першої появи на екрані. Форма 

може знаходитися в центрі екрану (CenterScreen), в центрі 

батьківського вікна (CenterParent). Якщо значення 

властивості рівне Manual, то положення форми визначається 

значенням властивості Location 

Location 

Положення форми на екрані. Відстань від верхньої границі 

форми до верхньої границі екрану задає уточнюючу 

властивість Y, відстань від лівого границі форми до лівого 

границі екрану - уточнююча властивість X 

FormBorderStyle 

Тип форми (Границяи). Форма може бути звичайним вікном 

(Sizable), вікном фіксованого розміру (FixedSingle, 

Fixed3D), діалогом (FixedDialog) або вікном без кнопок 

Сгорнути і Розгорнути (SizeableToolWindow, 

FixedToolWindow). Якщо властивості присвоїти значення 

None, біля вікна не буде заголовка і границі 

ControlBox 

Управляє відображенням системного меню і кнопок 

управління вікном. Якщо значення властивості рівне False, 

то в заголовку вікна кнопка системного меню, а також 

кнопки Згорнути, Розгорнути, Закрити не відображуються 

MaximazeBox 

Кнопка Розгорнути. Якщо значення властивості рівне False, 

то кнопка, що знаходиться в заголовку вікна, Розгорнути 

недоступна 
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MinimazeBox 

Кнопка Згорнути. Якщо значення властивості рівне False, то 

кнопка, що знаходиться в заголовку вікна, Згорнути 

недоступна 

 Icon Значок в заголовку вікна 

Font 

Шрифт, використовуваний за умовчанням компонентами, що 

знаходяться на поверхні форми. Зміна значення властивості 

наводить до автоматичної зміни значення властивості Font 

всіх компонентів форми (за умови, що значення властивості 

компонента не було задане явно) 

ForeColor 

Колір, успадкований компонентами форми і 

використовуваний ними для відображення тексту. Зміна 

значення властивості призводить до автоматичної зміни 

відповідної властивості всіх компонентів форми (за умови, що 

значення властивості Font компонента не було задане явно) 

BackColor 

Колір фону. Можна задати явно (вибрати на вкладці Custom 

або Web) або вказати елемент колірної схеми (вибрати на 

вкладці System) 

Opacity 

Міра прозорості форми. Форма може бути непрозорою (100%) 

або прозорою. Якщо значення властивості менше 100%, то 

крізь форму видно поверхня, на якій вона відображується 
 

 

Таблиця 2. Властивості компонента TextBox (поля редагування) 

 

Властивіст

ь 

Опис 

Name 
Ім'я компонента. Використовується для доступу до компонента 

і його властивостей 

Text Текст, який знаходиться в полі редагування 

Location Положення компонента на поверхні форми 
Size Розмір компонента 

Font Шрифт, використовуваний для відображення тексту в полі 

компонента ForeColor Колір тексту, що знаходиться в полі компонента 
BackColor Колір фону поля компонента 

BorderStyle 

Вигляд рамки (Границяи) компонента. Границя компонента 

може бути звичайною (Fixed3D), тонкою (FixedSingle) або бути 

відсутньою (None) 

TextAlign 

Спосіб вирівнювання тексту в полі компонента. Текст в полі 

компонента може бути притиснутий до лівої границі 

компонента (Left), правої (Right) або знаходитися по центру 

(Center) 
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MaxLength 
Максимальна кількість символів, яку можна ввести в поле 

Компонента 

Multiline 
Вирішує (True) або забороняє (False) введення декількох рядків 

тексту 

Readonly 
Вирішує (True) або забороняє (False) редагування текста, що 

відображується 

Lines 

Масив рядків, елементи якого містять текст, що знаходиться в 

полі редагування, якщо компонент знаходиться в режимі 

MultiLine. Доступ до рядка здійснюється по номеру. Рядки 

нумеруються з нуля 

ScrollBars 

Задає смуги прокрутки, що відображуються: Horizontal - 

горизонтальна; Vertical - вертикальна; Both - горизонтальна і 

вертикальна; None - не відображувати 

 

Таблиця 3. Властивості компонента Label (напис) 

 

Властивіст

ь 

Опис 

Name Ім'я компонента. Використовується в програмі для доступу до 

властивостей компонента 

Text Текст, що відображується 

Location Положення компонента на поверхні форми 

AutoSize Ознака автоматичної зміни розміру компонента. Якщо 

значення властивості рівне True, то при зміні значення 

властивості Text (або Font) автоматично змінюється розмір 

компонента 
Size 

Розмір компонента (області відображення тексту). Визначає 

(якщо значення властивості AutoSize рівне False) розмір 

компонента (області відображення тексту) 

Font Шрифт, використовуваний для відображення тексту 
ForeColor Колір тексту, що відображується в полі компонента 
BackColor Колір області виведення тексту 
TextAlign 

Спосіб вирівнювання (розташування) тексту в полі компонента. 

Всього існує дев'ять способів розташування тексту. На 

практиці найчастіше використовують вирівнювання по лівому 

верхньому границі (TopLeft), посередині (TopCentre) і по 

центру (MiddleCenter)  
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Таблиця 4. Властивості компонента Button (кнопка) 

Властивість Опис 

Name 
Ім'я компонента. Використовується для доступу до 

компонента і його властивостей 

Text Текст на кнопці 

TextAlign 

Положення тексту на кнопці. Текст може 

розташовуватися в центрі кнопки (MiddleCenter), бути 

притиснутий до лівої (MiddleLeft) або правої 

(MiddleRight) границі. Можна задати і інші способи 

розміщення напису (TopLeft, TopCenter, TopRight, 

BottomLeft, BottomCenter, BottomRight) 

FlatStyle 
Стиль. Кнопка може бути стандартною (Standard), 

плоскою (Flat) або "спливаючою" (Popup) 

Location 

Положення кнопки на поверхні форми. Уточнююча 

властивість X визначає відстань від лівої границі 

кнопки до лівої границі форми, що уточнює властивість 

Y - від верхньої границі кнопки до верхньої границі 

клієнтської області форми (нижньої границі заголовка) 

Size Розмір кнопки 

Enabled 

Ознака доступності кнопки. Кнопка доступна, якщо 

значення властивості рівне True, і недоступна, якщо 

значення властивості рівне False (в цьому випадку 

натискувати кнопку не можна, подія Click в результаті 

клацання на ній не виникає) 

Visible 
Дозволяє приховати кнопку (False) або зробити її 

видимою (True) 

Cursor Вигляд вказівника миші при наведенні його на кнопку 

Image 

Картинка на поверхні кнопки. Рекомендується 

використовувати gif-файл, в якому визначений 

прозорий колір 

ImageAlign 

Положення картинки на кнопці. Картинка може 

розташовуватися в центрі (MiddleCenter), бути 

притиснута до лівої (MiddleLeft) або правої 

(MiddleRight) границі. Можна задати і інші способи 

розміщення картинки на кнопці (TopLeft, TopCenter, 

TopRight, BottomLeft, BottomCenter, BottomRight) 
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ImageList 

Набор зображень, з яких може бути вибрано те, яке 

відображуватиметься на поверхні кнопки. Є об'єктом 

типа ImageList. Щоб задати значення властивості, у 

форму додатка потрібно додати компонент ImageList 

Imageindex 
Номер (індекс) зображення з набору ImageList, яке 

відображується на кнопці 

ToolTip 

Підказка, що з'являється поряд з покажчиком миші при 

його навести на кнопку. Щоб властивість стала 

доступна, у форму додатка потрібно додати компонент 

ToolTip  

Таблиця 5. Властивості компонента CheckBox (прапорець) 

 

Властивість Опис 

Text Текст, що пояснює призначення прапорця 

Checked Стан (вигляд) прапорця. Якщо прапорець вибраний, то 

значення властивості рівне True. Якщо прапорець знятий, 

то значення властивості рівне False 

TextAllign Положення тексту в полі відображення тексту. Текст 

може розташовуватися в центрі поля (MiddleCenter), бути 

притиснутий до лівої (MiddleLeft) або правої 

(MiddleRight) границі. Можна задати і інші способи 

розміщення тексту напису (TopLeft, TopCenter, TopRight, 

BottomLeft, BottomCenter, BottomRight) 

CheckAllign 
Положення прапорця в полі компонента. Прапорець може 

бути притиснутий до лівої верхньої границі (TopLeft), 

притиснутий до лівої границі і знаходитися на рівній 

відстані від верхньої і нижньої границь поля компонента 

(MiddleLeft). Є і інші варіанти розміщення прапорця в 

полі компонента 

Enabled 

Властивість дозволяє зробити прапорець недоступним 

(False) 

Visible Властивість дозволяє приховати (False) прапорець 

AutoCheck Властивість визначає, чи повинен автоматично 

змінюватися стан прапорця в результаті клацання на його 

зображенні. За умовчанням значення рівне True 
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FlatStyle Стиль (вигляд) прапорця. Прапорець може бути 

звичайним (Standard), плоским (Flat) або "спливаючим" 

(Popup). Стиль визначає поведінку прапорця при 

наведенні вказівника миші на його зображенні 

Appearance Визначає вигляд прапорця. Прапорець може виглядати 

звичайним способом (Normal) або як кнопка (Button) 

Image Картинка, яка відображується в полі компонента 
ImageAlign Положення картинки в полі компонента. Картинка може 

розташовуватися в центрі (MiddleCenter), бути 

притиснута до лівої (MiddleLeft) або правої (MiddleRight) 

границі. Можна задати і інші способи розміщення 

картинки на кнопці (TopLeft, TopCenter, TopRight, 

BottomLeft, BottomCenter, BottomRight) 

ImageList Набір картинок, використовуваних для позначення різних 

станів кнопки. Є об'єктом типа ImageList. Щоб задати 

значення властивості, на форму додатка слід додати 

компонент ImageList 

Imageindex Номер (індекс) картинки з набору ImageList, яка 

відображується в полі компонента 



Таблиця 6. Властивості компонента RadioButton (перемикач) 

 

Властивіст

ь 

Опис 

Text Текст, який знаходиться праворуч від перемикача 

Checked Стан, зовнішній вигляд перемикача. Якщо перемикач 

вибраний, то значення властивості Checked рівне True; якщо не 

вибраний, то значення властивості Checked рівне False 
TextAllign Положення тексту в полі відображення тексту. Текст може 

розташовуватися в центрі поля (MiddleCenter), бути 

притиснутий до лівої (MiddleLeft) або правої (MiddleRight) 

границі. Можна задати і інші способи розміщення тексту 

напису (TopLeft, TopCenter, TopRight, BottomLeft, 

BottomCenter, BottomRight) 

CheckAllign Положення перемикача в полі компонента. Перемикач може 

бути притиснутий до лівої верхньої границі (TopLeft), 

притиснутий до лівої границі і знаходитися на рівній відстані 

від верхньої і нижньої границь поля компонента (MiddleLeft). Є 

і інші варіанти розміщення перемикача в полі компонента 
Enabled Властивість дозволяє зробити перемикач недоступним (False) 

Visible Властивість дозволяє приховати (False) перемикач 

AutoCheck Властивість визначає, чи повинен автоматично змінюватися 

стан перемикача в результаті клацання на його зображенні. За 

умовчанням значення рівне True 

FlatStyle Стиль перемикача. Перемикач може бути звичайним (Standard), 

плоским (Flat) або "спливаючим" (Popup). Стиль перемикача 

визначає його поведінку при наведенні вказівника миші на 

зображенні перемикача 

Appearance Визначає вигляд перемикача. Перемикач може виглядати 

звичайним способом (Normal) або як кнопка (Button) 

Image Картинка, яка відображується в полі компонента 

ImageAlign Положення картинки в полі компонента. Картинка може 

розташовуватися в центрі (MiddleCenter), бути притиснутою до 

лівої (MiddleLeft) або правої (MiddleRight) границі. Можна 

задати і інші способи розміщення картинки на кнопці (TopLeft, 

TopCenter, TopRight, BottomLeft, BottomCenter, BottomRight) 

ImageList Набір картинок, використовуваних для позначення різних 

станів перемикача. Є об'єктом типа ImageList. Щоб задати 

значення властивості, у форму додатка треба додати компонент 

ImageList 

Imageindex Номер (індекс) картинки з набору ImageList, яка 

відображується в полі компонента 
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Таблиця 7. Властивості об’єкту Tool Strip Menuitem (смуга меню) 

 

Властивість Опис 

Text Назва елементу меню 

Image Картинка, яка відображується поряд з командою 

Enabled 
Ознака доступності елементу меню. Якщо значення 

властивості рівне False, то елемент меню недоступний (в 

результаті клацання на елементі меню подія Click не 

відбувається, назва елементу меню відображується інверсним, 

по відношенню до доступного пункту меню, кольором) 

Checked Ознака того, що елемент меню вибраний. Якщо значення 

властивості рівне True, то елемент позначається галочкою. 

Властивість Checked зазвичай застосовується для тих 

елементів меню, які використовуються для відображення 

параметрів, наприклад, пункт меню Відображувати рядок 

стану 

ShortcutKeys Властивість визначає комбінацію клавіш, натиснення якої 

активізує виконання команди 

 

 

 

 

 

Таблиця 8. Властивості компонента ComboBox (випадаючий список) 

 

Властивість Опис 

DropDownStyle 
Вигляд компонента: DropDown - поле введення і список, що 

розкривається; Simple - поле введення і списком; 

DropDownList - список, що розкривається 

Text 
Текст, що знаходиться в полі введення/редагування (для 

компонентів типа DropDown і Simple) 

Items Елементи списку - колекція рядків 
Items. Count Кількість елементів списку 
Items. 

Selectedlndex 

Номер елементу, вибраного в списку. Якщо жоден з 

елементів списку не вибраний, то значення властивості 

рівне -1 

Sorted Ознака необхідності автоматичного сортування (True) 

списку після додавання чергового елементу 

MaxDropDownlte

ms Кількість елементів, що відображуються, в розкритому 

списку. Якщо кількість елементів списку більш ніж 

MaxDropDownltems, то з'являється вертикальна смута 

прокрутки 



53 

Location Положення компонента на поверхні форми 

Size Розмір компонента без (для компонентів типа DropDown і 

DropDownList) або з врахуванням (для компонента типа 

Simple) розміру області списку або області введення 

DropDownWidth Ширина області списку 

Font Шрифт, використовуваний для відображення вмісту поля 

редагування і елементів списку  

Таблиця 9. Властивості компонента OpenFileDialog  

(вікно діалогу відкриття файла) 

 

Властивість Опис 

Title 
Текст в заголовку вікна. Якщо значення властивості не задане, 

то в заголовку відображується текст «Открыть» 

Filter 
Властивість задає опис і фільтр (маску) імені файлу. У списку 

відображуються лише ті файли, імена яких відповідають 

вказаній масці. Опис відображується в полі Тип файлу. 

Наприклад, значення Текст *.txt вказує, що в списку файлів 

потрібно відображувати лише файли з розширенням txt 

Filterindex Якщо фільтр складається з декількох елементів (наприклад, 

Текст *.txt Всі файли *.*), то значення властивості задає 

фільтр, який використовується у момент появи діалогу на 

екрані 

FileName 

Ім'я файлу, введене користувачем або вибране в списку 

файлів 

InitialDirectory 

Каталог, вміст якого відображується при появі діалогу на 

екрані 

RestoreDirectory Ознака необхідності відображувати вміст каталога, вказаного 

у властивості InitialDirectory, при кожній появі вікна. Якщо 

значення властивості рівне False, то при наступній появі вікна 

на екрані відображується вміст каталога, вибраного 

користувачем в попередній раз 
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Таблиця 10. Властивості компонента ToolStrip (панель інструментів) 

 

Властивіст

ь 

Опис 

Buttons 

Items - колекція компонентів, що знаходяться в панелі 

інструментів 

Dock Границя батьківського компонента, до якого "прив'язана" 

панель інструментів: до верхньої (Тор), лівої (Left), нижньої 

(Bottom) або правої (Right) границь 

Visible 
Властивість дозволяє приховати (False) або зробити видимою 

(True) панель інструментів 

Enabled 
Управляє доступом до компонентів панелі інструментів. Якщо 

значення властивості рівне False, то всі компоненти 

недоступні 

 

Таблиця 11. Властивості компонента SaveFileDialog (вікно діалогу 

збереження файла) 
Властивість Опис 

Title Текст в заголовку вікна. Якщо значення властивості не вказане, то в 

заголовку відображується текст «Сохронить как...» 

FileName Повне ім'я файлу, яке задав користувач. У загальному випадку воно 

утворюється з імені каталога, вміст якого відображується в діалоговому 

вікні, імені файлу, яке користувач ввів в поле Ім'я файлу, і розширення, 

заданої значенням властивості DefaultExt 
DefaultExt Розширення файлу за умовчанням. Якщо користувач в полі Ім'я файлу 

не вкаже розширення, то до імені файлу буде додано розширення (за 

умови, що значення властивості AddExtension рівне True), задане 

значенням цієї властивості InitialDirectory Каталог, вміст якого відображується при появі діалогу на екрані 

RestoreDirectory Ознака необхідності відображувати вміст каталога, вказаного у 

властивості InitialDirectory, при кожній появі вікна. Якщо значення 

властивості рівне False, то при наступній появі вікна відображується 

вміст каталога, вибраного користувачем в попередній раз 
CheckPathExists Ознака необхідності перевірки існування каталога, в якому слід 

зберегти файл. Якщо вказаного каталога немає, то виводиться 

інформаційне повідомлення CheckFileExists Ознака необхідності перевірки існування файлу із заданим ім'ям. Якщо 

значення властивості рівне True і файл з вказаним ім'ям вже існує, то 

з'являється вікно запиту, в якому користувач може підтвердити 

необхідність заміни (перезаписи) існуючого файлу 
Filter Властивість задає опис і фільтр (маску) імені файлу. У списку файлів 

відображуються лише ті файли, імена яких відповідають вказаній 

масці. Опис відображується в полі Тип файлу. Наприклад, значення 

Текст *.txt вказує, що в списку файлів потрібно відображувати лише 

файли з розширенням txt Filterindex Якщо фільтр складається з декількох елементів (наприклад, Текст *.txt 

Всі файли *.*), то значення властивості задає фільтр, який 

використовується у момент появи діалогу на екрані 
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